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PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

J.V.Covisa: Praktická zdravoveda

preklad V. Pokorná, Bratislava, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, s.r.o. 2004, 687 strán

Celou spoločnosťou v súčasnosti rezonuje diskusia o re-
forme zdravotníctva u nás. Diskusia o organizačných zme-
nách zatieňujú zrejme najdôležitejší aspekt reformy, a to je
presunutie zodpovednosti (a starostlivosti) o zdravie na kaž-
dého z nás. Základným predpokladom úspechu tohto pro-
jektu je zvýšenie informovanosti ľudí o otázkach zdravia, ži-
votospráve, prevencii ochorení a ďalších fyziologických, či pa-
tofyziologických aspektoch fungovania ľudského organizmu
v podmienkach zdravia, či choroby. Vhodnou formou publi-
kácie, ktorá plní práve takéto poslanie sú rôzne typy zdravot-
níckych encyklopédií. Veľmi rád som zobral do rúk najnovšiu
z nich – Praktickú zdravovedu od prof. Javiera V. Covisa,
ktorej prvé vydanie vyšlo v Madride len minulý rok a pre-
klad MUDr. Veroniky Pokornej zo španielčiny do slovenčiny
vo Vydavateľstve Mladé letá, s.r.o., len o rok neskôr.
Praktická zdravoveda prináša v 15 kapitolách informácie

o najdôležitejších ochoreniach, s ktorými sa človek môže
stretnúť a s ktorými sa najčastejšie stretáva. Oceňujeme
pevný štýl písania statí, v ktorých sa autor dokázal pridŕ-
žať schémy – definícia, príčiny, príznaky, diagnostika, liečba
a prevencia. Takto koncipované dielo umožňuje čitateľovi
rýchlo sa v texte zorientovať, nájsť hľadané informácie. Text
je písaný zrozumiteľne, v logických nadväznostiach. Úvod
každej kapitoly tvorí stručný prehľad v danej problematike.
V texte sú vložené anatomické a fyziologické poznámky,
schémy, obrázky a tabuľky, ktoré text vysvetľujú, ale dovo-
ľujú aj laikovi urobiť si správnu predstavu o zložitých vzťa-
hoch. Je zrejmé, že pekná slovenčina je zásluhou precíznej
práce prekladateľky. Na druhej strane MUDr. Pokorná text
vo viacerých smeroch obohatila, rozšírila a upravila, čo pris-
pelo k vyššej zrozumiteľnosti prekladu aj pri porovnaní s ori-
ginálom. Veľmi cenné sú vysvetlivky v slovníku, kde čitateľ
nájde v abecednom usporiadaní vysvetlenie odborných ter-
mínov.
Praktická zdravoveda obsahuje tieto kapitoly: Infekčné

ochorenia (infekcie horných a dolných ciest dýchacích, in-
fekcie močového traktu, infekcie nervového systému, infek-
cie kože, infekcie spôsobené vírusmi a baktériami), Kardi-
ovaskulárne ochorenia (vysoký krvný tlak, srdcový infarkt,
zlyhanie srdca, chlopňové chyby, poruchy srdcového rytmu,
ochorenia osrdcovníka, infekčná endokarditída, kŕčové žily),
Ochorenia dýchacieho traktu (dychová nedostatočnosť, ka-
šeľ, tuberkulóza, pľúcna tromboembolická choroba, bron-
chiálna astma, nikotinizmus), Neurologické ochorenia (epi-
lepsia, poruchy vedomia, tras, Parkinsonova choroba, po-
ruchy spánku, demencia, myasténia, bolesť hlavy, závrat,
náhle cievne mozgové príhody, sclerosis multiplex), Ocho-
renia tráviaceho traktu (bolesti brucha, hnačka, zápcha, zá-
palové ochorenia čreva, hernia, reflux, žalúdkový a dvanást-

nikový vred, krvácanie z tráviaceho traktu, žlčové kamene,
zápal pečene, pankreatitída, ochorenia konečníka), Ochore-
nia močového traktu, prostaty, poruchy sexuality a steri-
lita (zlyhanie obličiek, ochorenia prostaty, obličková kolika,
neschopnosť udržať moč, poruchy sexuality, sterilita), Hor-
monálne a metabolické ochorenia (cukrovka, obezita, dna,
ochorenia štítnej žľazy, cholesterol, nadobličky), Ochorenia
pohybového aparátu (osteoporóza, reumatoidná artritída,
artróza, lumbalgia, LIS, podvrtnutia, zlomeniny), Ochore-
nia krvotvornej sústavy (anémia, poruchy zrážania krvi, leu-
kémia, Hodgkinova choroba), Ochorenia oka (glaukóm, zá-
paly spojoviek, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, škú-
lenie, starecká ďalekozrakosť, sivý zákal oka), Psychiatrické
ochorenia (poruchy príjmu potravy, úzkosť, depresia, schi-
zofrénia, obsedantno-kompulzívne poruchy, alkoholizmus),
Ochorenia kože (psoriáza, dermatitída, plešivosť, akné, me-
lanóm), Gynekologické ochorenia (poruchy menštruačného
cyklu, premenštruačný syndróm, hirzutizmus, menopauza,
tehotnosť), Nádorové ochorenia (rakovina, nádory mozgu,
rakovina pľúc, nádory štítnej žľazy, rakovina krčka maternice
a endometria, nádory prsníka, rakovina pečene a pankreasu,
nádory hrubého čreva a konečníka), Dodatky (intoxikácie,
prvá pomoc, alergie) a Slovník.
Autori si vytýčili veľmi náročnú úlohu –

”
priblížiť“ me-

dicínu z jej vedeckej podstaty do jej praktickej zrozumiteľ-
nej podoby nielen pre študentov, ale pre všetkých ľudí, kto-
rým záleží na udržaní si zdravia a prevencii ochorení. Autori
prejavili schopnosti skúsených vysokoškolských pedagógov
a najzložitejšie vzťahy uvádzajú v ich prirodzených súvis-
lostiach a základnom význame, prezentujú poznatky v kon-
texte základných poznatkov súčasnej teoretickej a klinickej
medicíny. Prezentovaná Praktická zdravoveda obsahuje zá-
kladné informácie o štruktúre a funkcii ľudského tela, ale aj
o mechanizmoch obrany proti ochoreniam.
Vysoko oceňujem, že toto dielo dovoľuje nazrieť do medi-

cíny a porozumieť jej princípom každému záujemcovi, ktorý
má základné vedomosti z biológie a chémie. Som presved-
čený, že táto publikácia sa stane

”
štartovacou učebnicou“

pre štúdium mnohých nemedicínskych študijných odborov.
Chcel by som veriť, že Praktická zdravoveda sa dostane
do každej domácnosti a v každej rodine v nej nájdu tie
správne odporúčania, ktoré prispejú k ich zdraviu a preven-
cii ochorení. Odporúčam prezentovanú publikáciu ako zá-
kladný učebný text pre študentov zdravotníckych študijných
programov, ale aj ďalších biomedicínskych študijných prog-
ramov. Som presvedčený, že Praktická zdravoveda si ako en-
cyklopédia zdravia a prevencie chorôb nájde miesto v kniž-
nici každej rodiny.
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